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Az intezet regebbi epuletei az udvar fetal

Bevezetes
A Magyar Tudornanyos Akademia Atommag Kutat6 Intezete (roviditve:
ATOMKI) a Kossuth Lajos Tudomanyegyetern Kiserleti Fizikai Intezetebol
fejlodott ki. Itt kezdodott a hazai atomrnagkutatas
1936-ban, igen szereny
eszkozokkel.
Szalay Sandor, az ATOMKI alapitoja es tobb mint ket evtizeden at igazgat6ja, a harmincas evek vegen es a negyvenes evek elejen kiilfoldi tanulrnanyutjairol hazaterve nehez koriilmenyek kozott, nehany lelkes rnunkatars segitsegevel az egyetemi intezetben kezdte el azt a rnunkat, amelynek azutan a felszabadulas utan lett az eredrnenye a debreceni magfizikai iskola kialakulasa,
majd az A TOMKI alapitasa.

A II. vilaghaboni jelentosen hatraltatta az igeretes kutatomunkat. Szamos
erlelodo otlet megvalosulasat Iegalabb egy evtizeddel hesleltette. A haboru
utan mostoha korulmenyek kozott ujra kibontakozo kutatasok kezdeti sikerei
alapot nyujtottak arra, hogy az idokozben nagy jelentosegre szert tett rnagkutatas egyik hazai kozpontjat Debrecenben hozzak letre. Igy alakulhatott rneg
J954-ben az Atommag Kutato Intezet.
Az intezetnek ma kozel 300 dolgozoja van, ebbol mintegy 100 a kutat6.
Ezek a ktilfoldi magkutat6 kozpontok szokasos adataihoz kepest viszonylag kis
szarnok, es az intezet felszereltsege is szereny, A lehetosegek befolyasoljak a
ternavalasztast: elsosorban olyan problernakat vizsgalunk, amelyek tobb talalekonysagot, de viszonylag szereny eszkozoket kivannak ; ezert is alkalmazzuk
a nuklearis eszkozoket a magfizika hatarteriiletein es mas tudornanyokban.
A kutatasi temak rnegvalasztasaban a problernak tudornanyos jelentosege
mellett elsorendii szempontunk az eredrnenyek varhato gyakorlati alkalmazhatosaga. A terrneles szinvonalanak es a termelekenysegnek az ernelese a nepgazdasagban tavlatilag csak az uj terrneszettudomanyos
eredrnenyek kiaknazasa revert lehetseges, A magfizika es hatarteriiletei az ut6bbi evtizedekben
szarntalan eszkozt adtak es varhatoan a jovoben is adnak mas tudomanyagaknak es a terrnelesnek. Az intezet igen fontos feladatanak tekinti, hogy a terrneszet jelensegeinek kutatasa soran szerzett ismereteket, tapasztalatokat es modszereket alkalmazza gyakorlati, nepgazdasagi feladatok rnegoldasara, es ezzel
elosegltse iparunkban a gyartrnanyszerkezet korszertisiteset es a terrneles hatekonysaganak noveleset,
Az ATOMKI kutatasi tevekenyseget harom celkitiizes - magfizikai es atomfizikai alapkutatasok, interdiszciplinaris kutatasok valamint a kutatasi eredmenyek gyakorlati alkalrnazasai - szoros egysege es osszhangja jellemzi. A rendelkezesre allo kutatasi kapacitas is nagyjabol egyenlo aranyban oszlik meg
e harem tevekenysegi kor kozott: az intezet tevekenysegenek mintegy harmadat
jelentik a terrneszet megismeresere iranyulo alapkutatasok, a kutatasi kapacitas
masik harrnadat az alapkutatasok soran nyert tapasztalatok felhasznalasara
epiilo interdiszciplinaris kutatasok kotik Ie, mig a gyakorlat kulonbozo igenyeinek kielegitesere szolgal - alapozva mind az alap- mind az interdiszciplinaris
kutatasokra - az ATOMKI tevekenysegenek tovabbi harrnadresze.
Az intezet szamos ipari es rnezogazdasagi iizemrnel allt es all szerzodeses
kapcsolatban (kozottiik pI. a Csepel Miivekkel, a Magyar Aluminiumipari
Troszttel, a Medicor Miivekkel, a Mecseki Ercbanyaszati Vallalattal, stb.).
Ezeknek a szerzodeseknek a kereteben reszben uj terrnekek, reszben a terrneles
szernpontjabol
fontos berendezesek sziilettek. Az ATOMKI ilyen iranyu
tevekenysege allandoan novekszik,
Az ATOMKI-ban elert tudornanyos eredmenyeket a kovetkezo adatokkal
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Az 1971-ben haszndlatba vett epiiletek

szernleltethetjiik: tobb mint 1700 tudomanyos cikket kozoltek az intezet munkatarsal, ezeknek mintegy harrnadat nernzetkozi foly6iratokban.
Tobb, mint
nyolcvan egyetemi doktori, mintegy harmine kandidatusi es ot akademiai doktori fokozatot iteltek oda az intezetben vegzett munka alapjan. A debreceni
magfizikusok koziil harman (Szalay Sandor, Berenyi Denes es Csikai Gyula)
a Magyar Tudomanyos Akadernia tagjai.
Fennallasa 6ta az ATOMKI-ban tobb olyan kutatasi eredmeny sziiletett,
amely jelentos mertekben jarult hozza a tudomany fejlodesehez, illetve a tudomanyos eredmenyek alkalmazasanak elomozditasahoz.
Kiemelkedoek pI. az
un. gyenge kolcsonhatasok kutatasa teren elert egyes eredmenyek. A gyenge
kolcsonhatas okozta legismertebb jelenseg az atommagok beta-bomlasa. Betabomlaskor egy elektronon (vagy pozitronon) kiviil egy igen nehezen megfigyelheto, neutrin6nak nevezett reszecske is eltavozik a magb61. A neutrin6 kilepesere az egyik legfontosabb kozvetett kiserleti bizonyitekot Debrecenben
nyertek: a bornlast, il\etve a neutrin6 visszaloko hatasat kodkamraban sikeriilt
7

Beta-bomlds kodkamraban. Az elektron es a visszalokott mag nyoma lathato. A neutrino kilepesere
az ural, hogya nyomok nem IBoo-os szoget zarnak be.

lefenykepezni. Ugyancsak itt vizsgaltak meg eloszor a pozitron-kilepeses betabomlast kisero folytonos energiaju elektrornagneses sugarzast, az un, bels6
fekezesi sugarzast.
Az interdiszciplinaris kutatasok nemzetkozi elismerest keltett eredrnenyei
koziil kiernelendok a humuszsavak geokerniai szerepenek tisztazasa teren nyert
eredrnenyek, amelyek a humuszsavak donto szerepet mutattak ki egyes kationok
termeszeti feldusulasanak folyarnataban. Ezek az eredmenyek egyebkent a magyar urankincs felfedezesehez kapcsol6dnak.
Az intezet tudomanyos munkaja es tarsadalrni szerepe egyre nagyobb elismeresre talal. Sok kiemelked6 szemelyiseg - tud6s es allamferfi (tobbek kozott
Losonczi Pal, az Elnoki Tanacs elnoke es Lazar Gyorgy miniszterelnok) latogatott el az intezetbe es tobb munkatarsunkat tiintette ki az Elnoki Tanacs
(Szalay Sandor professzor Kossuth- es Allami Dijat kapott), a Magyar Tudomanyos Akademia es az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat.
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Az ATOMKI eredrnenyeinek elismereset jelenti, hogy fennallasa 6ta a legjelentosebb fejlodesi lehetoseget kapta az 198 I- J 985 kozotti idoszakra egy
szovjet gyartrnanyu, kompakt izokron ciklotronra alapozott u] laborat6rium
letesitesevel. E laborat6rium letrehozasa rninosegileg uj felteteleket fog jelenteni
mind az alap- es interdiszciplinaris kutatasok, mind a gyakorlati celu tevekenyseg kiszelesitesehez.

Szupravezetii mdgnessel miik6do elektronspektrometer
magspektroszkopiai meresekhez

gyorsit6val vegzet t
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Az otmillio voltos es az egymillio voltos elektrosztatikus
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gyorsltok:

Tudomanyos tevekenyseg
A magszerkezet es a magreakci6k tanulmanyozasa
Az atommag rendkiviil bonyolult mikrorendszer, kutatasa a jelensegek kimerithetetlen gazdagsagat fedte fol elottiink. A legalapvetobb problema megoldatIan: a mag nukleonjait osszetarto er6 torvenye - a biztat6 probalkozasok ellenere - meg ma sem ismert. Sokszor azonban nem ken pontosan tudnunk a mager6k torvenyet ahhoz, hogy a magjelensegek jo reszet ertelmezni tudjuk. A kutatas soran ujabb es ujabb jelensegekre bukkanunk, amelyek uj megvilagitasba
helyezik az atommagot vagy osszefiiggeseket tarnak feI a korabban ismert
jelensegek kozott, Es mikozben kozelebb jutunk az anyag e fontos epitokoveinek megismeresehez, az egesz anyagi vilagrol alkotott kepiink forrnalodik ;
pI. a csillagokban, a vilagmindensegben lejatszodo alapveto folyamatok megertesehez a magfizikan keresztiil vezet az ut, es az elolenyek szervezetenek
kutatasa is sokat koszonhet a nuklearis m6dszereknek. U gyanakkor a ma
tisztan alapkutatasi eredrnenyei kepezik a holnap alkalmazott kutatasainak,
a "kozvetleniil" hasznos eredrnenyeknek az alapjat.
A sztikebb ertelemben vett magfizikai alapkutatas ket - szorosan osszefiiggo aga a magszerkezeti es reakciornechanizrnus-kutatas.
A magok szerkezeterol szerzett ismereteinket egy-egy kepbe, un. modellbe
tomoritjiik. A modellnek elmeletileg egy j6l korulirhato feltevesrendszer felel
meg. A mode II a megismeres fontos eszkoze : a magok szerkezetenek megertesehez ugy jutunk kozelebb, hogy tokeletesitjuk a modelleket, vagyis olyan modelleket dolgozunk ki, ameIyek a magok kiserletileg eszlelt tulajdonsagait j61
leirjak. Ennek erdekeben a magok altalaban j61 elkiiloniilo allapotainak jell emzoit meressel es a modellekb61 kiindulva szamitassal rneghatarozzak, es a kiserleti es az elmeleti eredrnenyeket osszevetik. A reakci6mechanizmus
az atommag mesterseges iitkoztetesenek - tobbnyire konnyti reszecskekkel, pI. protonokkal, neutronokkal,
deuteronokkal,
alfa-reszecskeknek
nevezett heliummagokkal val6 bombazasanak - soran vegbemeno magfolyamatok lezajlasanak
modjat jeIenti. Ismerete azert fontos, mert anelkiil a magfolyamatok kimenetelebol a kolcsonhato magok szerkezetere nem lehet kovetkeztetni.
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A magfizikai alapkutatas rendkiviil osszetett: egy munkaval rendszerint
egy-egy alapveto problernat csupan egyetlen oldalr61 lehet megvilagitani, az
alapproblerna megoldasa altalaban sok kutat6csoport hozzajarulasanak egyuttesebol all ossze.

M agspektroszk6pia
1963-t61 egy csoportunk szorosan egyuttrruikodott a dubnai Egyesitett Atommagkutat6 Intezet Magproblemak Laboratoriurnaval.
A tudornanyos program
celja az volt, hogy egy sor uj vagy alig ismert bomlekony atommagot a dubnai
szinkrociklotronnal
gyorsitott nagyenergiaju protonokkal val6 bornbazassal
mestersegesen eloallitsanak, es szerkezetiiket alapos vizsgalatnak vessek ala.
A csoport mintegy otven izot6p magspektroszk6piai
vizsgalatat vegezte el,
amelyek koziil tobbet 6k allitottak e16 eloszor a vilagon. A tallium-, higanyes aranyizot6pok szerkezeterol nyujtott ismeretek lehetove tettek ezen magok
egy iij atfogo elmeleti leirasanak ellenorzeset,
A magspektroszk6piai kutatas f6 bazisai ma az intezetben az elektrosztatikus
gyorsitok.
Protonoknak es alfa-reszecskeknek atommagokon eloidezett iitkozese az un.
rugalmas proton- es alfa-szoras, inforrnaciot szolgaltat a bombazo es a bornbazott reszecske egyiittes rendszerenek mint rovid id6re keletkez6 kozbenso
atommagnak a tulajdonsagairol. A celtargyrol kilepo reszecskek szarna a bornbazo energia fiiggvenyeben eles kiugrasokat mutat; e kiugrasok energiajan az
egyiittes rendszernek boml6 allapotai, un. rezonanciai vannak. A kiserlettel
meg lehet hatarozni ezen allapotok szarnos tulajdonsagat, Ugyanezen es hason16
rezonanciak bonyolultabb reakci6k kozbenso allapotaiban is fellepnek, Az intezetben gamma-sugarzast eloidezo alfareszecske-befogas [(0(, y) reakcio] es alfakilepeses protonbefogas [(p, O() reakci6] reven ugyanezen rezonanciak egyeb
tulajdonsagaira kovetkeztetnek.
Ha egy reszecske kibocsatasaval jaro reakcio vegallapota gerjesztett allapot,
a vegmag gamma-sugarzas kibocsatasaval alapallapotba kerillhet. A gammaenergiak reszletes vizsgalata kozvetett uton lehetoseget nyujt az erintett magallapotok 10-1°_10-15 masodperc tartomanyba es6, igen rovid elettartamanak
meghatarozasara is. A gamma-kvantumok
energia szerinti osztalyozasa reven
az els6dleges reakci6, pl. (p, n) reakcio soran keletkez6 vegallapotokat vizsgalhatjuk. Itt a gamma-energiak mereset a folyamatot kisero tin. bels6 konverzi6s
elektronok intenzitasviszonyainak
tanulmanyozasa egeszitheti ki, a magallapotok tovabbi jellemz6inek meghatarozasa erdekeben. Ilyen vizsgalatok celjaira
epiilt az intezetben egy szupravezet6 magneses transzporteres Si (Li) elektron
spektrometer (SMS) amely 76% -OS atviteli kepessegevel egyediilallo berendezes
elektrosztatikus gyorsito nyalabjan.
12
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A 9Be (p;X2'I2J 6Li magfolyamatban jelentkezo gamrna-vonal kiszelesedese a Doppler-hatas kovetkezteben . A mires az otmillio voltos gyorsito protonnyalabjanak felhasznalasaval keszult

A reakci6mechanizmus

tanulmanyozdsa

Az intezet regebbbi gyorsitojan, a kaszkad generatoron deuteronokkal e16idezett reakci6k lefolyasat kutattak. Alacsony energian ezek a folyamatok
igen erdekesek, mert a mag es a bombazo reszecske egybeolvadasaval jaro,
valamint csupan feli.i1eti erintkezesiik reven lezajl6 ugyanazon vegallapotra
vezeto folyamatok egyszerre mehetnek vegbe. Az intezet kutat6it tobbek kozott
e ket mechanizmus viszonylagos sulya erdekelte.
Az intezet neutrongeneratoran
fokent (n, p) es (n, zn) folyamatok valoszinuseget ("hataskeresztmetszetet")
merik, s (n, p) reakci6val allitottak el6 az uj
19B1rizot6pot is.
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A gyorsitolaboratorium

adatgyiijto- es feldolgozo kozpontja

A magnak egy protonnal val6 kolcsonhatasat
durvan leir6 tapasztalati
potencial, az un. optikai potencial szabalytalansagait hivatott felderiteni az a
meresi sorozat, amelyet egy obnyinszki szovjet kutat6csoporttal egyiittrmikodve
vegeztek el a debreceniek.
A magelmeleti kutatasok egyik celkittizese rezonanciaallapotok
leirasi modszereinek finomitasa es specialis rezonanciakra val6 alkalmazasa, Legmegnyugtat6bban azok a magreakci6k irhatok le elmeletileg, amelyek egyetlen reszecske
allapotanak egyetlen Iepesben bekovetkezo valtozasabol allnak. Kutatasok folynak olyan m6dszerek kidolgozasara, amelyek egyreszt a reakci6 tobb lehetseges
kimenetelenek figyelembevetelevel Ieirjak a tobb lepesben lezajl6 folyamatck
jarulekat is, masreszt ket reszecske allapotanak megvaltozasaval jaro folyamatokra alkalmazhat6k.
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Atomhejfizikai alapkutatasok
Viszonylag rovid rnultra, de marls szep eredrnenyekre tekinthet vissza intezetiinkben a magfizikai meroeszkozoknek atornhejfizikai problernak megoldasara val6 alkalmazasa. A gyorsit6kkal eloallithato konnyebb-nehezebb gyors
reszecskek olyan folyamatokat valthatnak ki az atom elektronburkaban (karakterisztikus es folytonos rontgensugarzas,
elektronok megjelenese ionizacios
folyamatok kapcsan, stb.) amelyek vizsgalata ertekes felvilagositast nyujthat
az elektronburok szerkezeterol es arrol, hogy az atomburokb61 szarrnazo sugarzas milyen rnechanizrnus reven jon letre. Az intezet kaszkadgeneratora
60-700
kcV-os elektronokat, protonokat, deuteronokat; a VdG-5 elektrosztatikus gyorsit6 Me V-es energiatartornanyba
eso protonokat,
alfa-reszecskeket,
szen-,
nitrogen- es oxigenionokat szolgaltat atomfizikai vizsgalatokhoz.

A Cseh Tudomanyos Akademia Magfizikai Kutatokozpont]a

reszere epitet t elektronspektrometer
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Nagyenergiaju reszecskekkel

letrehozott ionizacios folyamatok vizsgdlatdra szolgdlo elektrosztatikus
elektronspektrometer ( ESA-2 J)

A karakterisztikus rontgensugdrzas merese Si(Li) detektorokkal tortenik es
egyreszt a plazmafizika es atommagfuzios kutatasok szernpontjabol fontos
adatokat szolgaltat, masreszt az elmelettel vaI6 egybevetes az alapveto fizikai
folyarnatok tisztazasat segiti eI6. Az eddigi eredmenyek a tobbszoros ionizacio
jelensegenek fontossagara mutattak ra nehez ion bombazas hatasara a Me V-es
tartornanyban, valamint a proton ok es alfa-reszek altal kivaltott karakterisztikus rontgensugarzas kilepesi irany szerinti anizotropiajanak mert, es a jelen16

leg elfogadott elmelet alapjan szamitott ertekenek kulonbsegebol az elrnelet
finomitasanak sziiksegessegere hivtak fel a figyelmet.
Az atom-ion iitkozesek soran keletkezo es az intezetben kifejlesztett elektrosztatikus spektrometerekkel vizsgalt elektronok az utkozesi mechanizmusr61,
az ionizalt atomok szerkezeterol adnak felvilagositast. Ez a kutatasi terillet
meg hosszu idore nyujt erdekes, megoldasra varo problernakat.

Interdiszciplinaris kutatasok
Az ATOMKI kutat6inak erdeklodese kezdettol fogva kiterjedt mas tudomanyagakra is. A magfizikai kutatasban es a mfiszerepitesben szerzett tapasztalataikat sikeresen alkalmaztak mas tudomanyagak problemainak megoldasara.
Az intezetben kifejlesztett elektrosztatikus gyorsit6k, a radioaktiv sugarzas
meresere szolgalo killonbozo eszkozok (Glvl-csoves szamlalok, felvezeto detektorok, szilardtest nyomdetektorok), elektron- es tornegspektrorneterek szarnos
kerniai, foldtani, talajtani-agrokerniai,
orvosi, sugarvedelrni, regeszeti, techno16giai es kornyezetvedelmi feladat vizsgalatat ill. megoldasat tettek Iehetove.

Elektronspektrometriai kutatasok
Az ATOMKI-ben
nagy hagyornanyai vannak a radioaktiv magok altai
kibocsatott elektronok spektrometriajanak,
azaz energiaeloszlasuk
pontos
meghatarozasanak.
Az ut6bbi evekben vilagszerte viragzasnak indult az alacsony energiaju elektronok (nehany eV-tol nehany keV-ig) spektrometriaja,
Az "alacsony" jelzo olyan tartomanyra utal, amelybe az atomok es kerniai
gyokok elektronhejainak kotesi energiaja esik. A vizsgalt anyagb61 monokromatikus rontgensugarzassal kivaltott fotoelektronok kinetikus energiaspektrum
(pI. ESCA m6dszer) inforrnaciot tartalmaz az anyag atomjainak kerniai kotesi
allapotara vonatkoz6an. E vizsgalati m6dszer kidolgozasa uj lehetosegeket
teremtett nemcsak a kemiai kutatas, hanem szarnos mas, elsosorban feluletvizsgalattal kapcsolatos tudomanyag szarnara.
Az ATOMKI kutat6i reszben ion-atom utkozesekben keletkezo elektronok
vizsgalatara, reszben az un. ESCA meresek (egyik legujabb anyagvizsgalati
m6dszer) celjara tobb alacsony energiaju elektronspektrometert
fejlesztettek ki,
amelyekkel olyan ipari es mezogazdasagi jelentoseggel is rendelkezo problemakat vizsgaltak, mint pI. a platina feliileten kialakul6 oxidreteg tulajdonsagai,
tovabba rozsdamentes acelok feluleti oxidaciojanak mechanizmusa.
17

Az /98/-ben atadott mtihelycsarnok tis laborepiilet

Geokemiai

es nyomelemkutatasok

A geokemiai kutatas meg 1949-ben kezdodott az egyetemi Kiserleti Fizikai
Intezet szervezeti kereteiben a mecseki szenekben leva uraniurn-feldusulas felfedezesevel. Szalay professzor es rnunkatarsainak felismerese szerint a dusulasi
folyamat abban all, hogy a szerves rothadas soran keletkezo humuszsavak ioncsere reven megkotik a nagy atornsulyu tobbvegyertekti kationokat - igy az
uraniumot is.
E targykor tovabbi tanulmanyozasa olyan eredrnenyekhez vezetett, mely hazankban szazezer, az egesz vilagon pedig tobbszaz milli6 hektarnyi fold miivelese szempontjabol jelentos. A humuszsavak ionmegkoto hatasa miatt ugyanis
tozeges talajokon a novenyek nyornelem- (pl. rez) hianytol szenvednek, meg
akkor is, ha ezeket az elemeket nagy mennyisegben bevissziik a talajba. Am
a szantofoldi kiserletek megmutattak, hogy a levelek perrnetezese e nyomelemek
oldataval a termest tetemesen noveli es minoseget is javitja.
18
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A hazai urankutatasban haszndlt elso hordozhato, GM-csiJves szamldlo (1949)

Jelenleg az orszag nyomelemhianyos teriileteinek felmerese valamint egyes
nyomelemeknek a haziallatok es az ember szervezeteben jatszott szerepenek
felderitese folyik.
A foldkeregben levd uran es toriurn radioaktiv bornlasa soran keletkezo es
a talajgazokba majd a legkorbe juto radon szilardtest nyomdetektorokkal
mar
rendkiviil kis koncentraciokban is kimutathato. Intezetiink kutatoi e modszerreI vizsgaljak az uran koncentraciojat es eloszlasat a felszin kozeli retegekben,
tovabba a radon migraciojat befolyasolo tenyezoket kiilonbozo kornyezeti
feltetelek kozott.

Foldtani kormeghatarozds
Kozetek koranak - azaz jelenlegi osszetetelukben valo rnegszilardulasuk idopontjanak - a meghatarozasa azon alapszik, hogy a kozetben levo radioaktiv
izotopok bomlasanak kovetkezteben a bomlastermek-elem izotop-osszeteteleben a kozet koratol fuggo mertekii eltolodas lep fel. Az intezetben egy rubidiumizotop bomlasaval terrnelodo stronciurnizotop feldusulasat es az egyik kaliumizotop bornlasatol megvaltozott argonizotop-aranyt hatarozzak meg. A bomlas19

Barlangi levegii radontartalmdnak merese szildrdtest nyomdetektorral
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termek kemiai elkiilonitese az intezetben kifejlesztett m6dszerekkel es berendezesekkel es az izotoposszetetel meghatarozasa is reszben itt kesziilt tomegspektrometerekkel tortenik. A tornegspektrometer
olyan berendezes, amely a bevitt
mintabol felgyorsitott ionokat allit elo, ezeket magneses ter segitsegevel atornsuly
szerint szetvalasztja, es igy a szetvalasztott nyalabokban mennyisegi aranyok
meghatarozasat teszi lehetove.
A kozetek kora nemcsak a foldtudornanyok szarnara fontos, hanem a nyersanyagkutatas szernpontjabol is. Az ATOMKI-ban foleg Magyarorszag magmas
eredetfi es atalakult kozeteit vizsgaljak, Ezek a vizsgalatok jelentos reszben
a Magyar Allami Foldtani Intezet, az Orszagos Koolaj- es Gazipari Troszt,
az Orszagos Erc- es Asvanybanyak, valamint a kiilfoldon dolgoz6 magyar geologiai expedici6k megbizasabol folynak.

A kornyezet radioaktivitdsdnak

vizsgdlata

A legkor radioaktivitasat Debrecenben 1952 6ta kiserik figyelemmel.
A legkori atomfegyver-kiserletekbol
szarmazo radioaktiv hasadasi termekek
ossz-beta-aktivitasat
merik 1952 6ta rendszeresen a Debrecenben lehullott
csapadekban. A mert beta-aktivitasok evi osszeget abrazolo grafikon mutatja,
hogy a nagyaranyu atornfegyver-kiserletek reven hogyan nett a kornyezet radioaktiv szennyezettsege, es az hogyan csokkent az atorncsend-egyezmenyek hatasara.
1966 6ta folynak rendszeres meresek egy gazalaku hasadasi termeknek,
a 8sKr-nak a kimutatasara. A 8sKr az atorneromiivek kiegett ffitoelemeinek
kemiai ujrafeldolgozasa reven jut a legkorbe es ott felhalmozodik. A legkori
8sKr koncentracio az atomipar terhoditasa kovetkezteben lassan novekszik
ugyan, de az ebbol eredo sugarterheles teljesen jelentektelen a terneszetes hattersugarzashoz kepest,
Az ut6bbi evekben az intezetben kifejlesztett berendezesekkel lehetoseg nyilt
a J4C aktivitasanak meghatarozasara, ezaltal elhalt szerves anyag koranak megallapitasara, Ezek a vizsgalatok a regeszet mellett a foldtudomanyok szarnara is
fontosak, mert lehetove teszik talajretegek koranak meghatarozasat a benniik
leva szerves anyag 14C aktivitasanak meresevel. Az el0 szervezetbe jelenleg beepiilo 14C aktivitasanak megallapitasaval kutat6ink kornyezetvedelmi szernpontb61 is lenyeges vizsgalatokat folytatnak es hozzajarulnak pI. a paksi atomerormi kornyezeteben az un. null-szint megallapitasahoz,
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Kemiai analizis magfizikai m6dszerekkel
A magfizikai vizsgalatokkal kapcsolatban kifejlesztett berendezesek es meresi
m6dszerek specialis kemiai analitikai feladatok megoldasara is lehetoseget
nyujtanak.
Felvezeto Si (Li) detektorokkal a Z> II rendszarnu elemek koncentracioja
roncsolasmentesen meghatarozhato karakterisztikus rontgensugarzasuk meresevel. Kutat6ink radioizot6p gerjesztesfi Si (Li) rontgenspektrometeres vizsgalataikkal szamos tudornanyag kutatasaiba kapcsol6dtak be. Human szovetek
nyornelerntartalmanak
meghatarozasaval a nyomelemek es betegsegek kozotti
osszefuggeseket, valamint nehezfern mergezeseket vizsgalnak. Nagyszamu avarkori bronzlelet osszetetelenek meghatarozasa lehetove tette a leletek eredet szerinti csoportositasat. M6dszert dolgoztak ki a gepkocsik szennyezo hatasanak
es retegvizek nehezfern szennyezoinek rneghatarozasara. Vizsgaltak a novenyek
nyornelernhaztartasat a talaj, talajviz es a noveny nyomelemkoncentraciojanak
parhuzamos meghatarozasaval.
A Van de Graaff-generatorok
nagyenergiaju
protonjaival gerjesztve a karakterisztikus rontgensugarakat rendkiviil kis menynyisegti anyagok kerniai osszetetele is meghatarozhato. E m6dszerrel kutat6ink
orvostudornanyi es kornyezetvedelmi problernakat vizsgalnak.
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Kiserleti m6dszerek kutatasa es berendezesek fejlesztese
A rmiszerfejlesztes az intezet munkajanak kezdettol fogva viszonylag nagy es
igen fontos reszet kepezte. Az alapveto kutatasi berendezeseknek nagy hanyada
sajat keszitesti, ma pedig szerzodeses rnegrendelesek alapjan mar az ipar szamara is keszitiink specialis berendezeseket.
Az egyik elso sajat keszitesii miiszer az a hordozhato sugarzaseszlelo es szamlalo, amellyel Szalay professzor es munkatarsai a mecseki szenben leva uraniurndusulast felfedeztek.
A korabbi evek konstrukcioi koziil ket olyan berendezest (beta-spektroszkopot) ernlithetiink meg, amellyel a magbol kilepo elektronok energiajat lehet
meghatarozni. Uj mtikodesi elvevel tiint ki az egyik, nagy pontossagaval (feloldokepessegevel) pedig a masik.

A Csepel Miivek Femmiive szamara kidolgozot t szinesfem-analizalo berendezes

Kvadrup61 tomegspektrorneterrel
gozok es gazok kemiai osszetetele folyamatosan vizsgalhato. Munkatarsaink
az altaluk kifejlesztett berendezessel a
rnolekulak szerkezetenek rneghatarozasara
iranyulo gaz-elektrondiffrakcios
meresekbcn (KKKI, Budapest) a vizsgalt fernkloridok tenyleges osszetetelet
hataroztak meg. Ugyancsak kvadrup611al tanulrnanyoztak in vivo koriilmenyek
kozott kutyak es mikroorganizmusok
gazanyagcserejet, folyadekban oldott
gazok vizsgalataval.
Szilardtest nyomdetektorokkal,
radiografias m6dszerrel, killonbozo anyagrnintakban a hasado vagy alfa-radioaktiv elemek terbeli eloszlasa tanulmanyozhat6. Vizsgalhato tovabba azon elemek eloszlasa is, amelyeken alfa-reszecske
vagy proton emissziojara vezeto magreakci6k hozhat6k letre. E m6dszerreJ kutat6ink tanulmanyoztak a Th, U, Am es em diffuzios folyamatait bio16giai es
mezogazdasagi jellegfi anyagok rendszereben: a b6r eloszlasat felvezetokben ;
valamint egyes borvegyiiletek felszivodasat es transzportjat novenyi mintakban.

A MEDICOR

Miivek reszere kido/gozott tomegspektrometer
meghatdrozasdra

kileg zett gazok osszetetelenek

Gyorsitok
Az intezetnek mind a negy gyorsit6ja, a ket Van de Graaff-tipusu (roviditett
neviikon VdG-5 es VdG-l), a kaszkad tipusu toltottreszecske-gyorsito
es a gyors
neutronokat eloallito neutrongenerator,
az ATOMKI-ban
kesziilt, nagyreszt
a magyar iparra tarnaszkodva. A VdG-generatorok
epitesekor megval6sitott
elvek reszben az intezeti kutatason alapulnak es a gyorsitok fizikajaban is uj eredmenyekkent tartjak oket szarnon.
A VdG-I-ben a toltott reszecskek (proton ok, alfa-reszecskek es egyeb ionok)
0,3-1,5 milli6 voltos (MV), a VdG-5-ben pedig 0,8-5 MV-os elektrosztatikus
terben gyorsulnak. Fontos, hogy a reszecskek energiaja nagy (I kiloelektronvoltos) pontossaggal rneghatarozott,
es az ionnyalab aramanak erossege 1-10
mikroamper. A VdG-5-on ot mereshez sziikseges segedberendezesek egyidejfi
felszerelese lehetseges, mert ot "meracsatornaja"
van. (I. a fedolapon leva ke-

Az otmillio voltos elektrosztatikus

gyorsltoberendezes

vezerloasztala

pet), azaz az ionnyalab ot rneresi hely valamelyikere iranyithato. Az ionnyalab
hatasara a celtargybol kilepo reszecskeket eszlelo detektorok jelei egy igen "ertelmes" adatfeldolgozo rendszerbe jutnak, amely onmagaban egy kis szarnitogep feladatat is kepes ellatni, de ossze van kapcsolva az intezet kozponti PDP
szarnitogepevel is. A VdG-5 gyorsito megbizhato konstrukciojat jelzi, hogy megepitese ota mar tobb mint 20000 iizernora alatt allt a fizikai kutatasok szolgalata ban.
A kaszkad generator is elektrosztatikus ter reven gyorsit, csak ebben a magas
fesziiltseget mas elven allitjak elo. A gyorsito fesziiltseg itt 100-700 kilovolt.
Proton-, deuteron- es ujabban elektronnyalabokat
lehet vele eloallitani 10-1000
mikroamperes intenzitassal s pozitiv toltesf reszecskek eseten 800 elektronvoltos energia-meghatarozottsaggal.

Detektaldsi technika
Sugarzasok eszlelesere alkalmas detektorokat kezdettol fogva keszitettek az
intezetben. Korabban a hagyornanyos detektalasi modszerek tovabbfejleszteseben (szcintillacios, fotoernulzios technika), az utobbi evekben pedig ujabb sugarzasrneresi eljarasok fejleszteseben es alkalmazasaban ertek es ernek el kutatoink nemzetkozileg is elismert es ertekelt eredrnenyeket.
Az utobbi evtizedben fejlodott ki a szilardtestnyorndetektoros
technika, amely
azon alapul, hogy ha besugarzas utan a detektoranyagot
kerniailag maratjuk,
a reszecske nyoma men ten gyorsabban marodik, es az igy keletkezo iiregek
mikroszkoppal megrnerhetok, rnegszarnlalhatok. A tcchnika neutronok eszlelesere valo alkalrnazasaban, a maratasi iireg kialakulasanak leirasaban, a detektalt reszecskek energia szerinti megkuloubozteteseben
az intezet komoly
sikereket ert el. A szilardtest-nyomdetektorokra
alapozott detektalasi modszerek es ertekelesi eljarasaik kutatasa, fejlesztese mellett olyan kozvetlen gyakorlati feladatokkal is foglalkoznak munkatarsaink, mint munkaszintu es baleseti
neutrondozlrneterek kifejlesztese.
Az ATOMKI-ban kesziilnek toltott reszecskek, valamint gamma- es rontgensugar erzekelesere alkalmas felvezeto (sziliciurn) detektorok is. Litiummal kezeit szilicium-detektorok
vannak az ugyancsak hazi keszitesti rontgensugaremisszi6s analizatorokban.
Ezek eszlelik az atomok belso elektronhejainak
ionizacioja utan kisugarzott, minden kerniai elemre jellernzo energiaju rontgenkvantumokat es ezzel lehetove teszik egy minta elemosszetetelenek igen gyors
rneghatarozasat. A Si (Li) detektorok olyan gyartastechnologiajat
sikeriilt kidolgozni, amelynek alapjan az iizerni sorozatgyartas is megvalosithato, a vilagon kaphato legjobb detektoroknak megfelelo parameterekkel.
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Elektronspektrometerek

fejlesztese

Az intezetben vegzett magspektroszk6piai
es atomfizikai kutatasok es azok
alkalrnazasa celjabol sziikseges volt kulonbozo elektronspektrometerek
kifejlesztese is. Ennek soran alakitottak ki munkatarsaink
a radioaktiv izot6pok
vizsgalatara korabban hasznalt magneses spektrornetereket
(toroid szektor
spektrometer es savspektrograf'). A kis energiaju fotoelektronok es az atomi litkozesi folyamatok tanulmanyozasara,
valamint az ESCA m6dszer gyakorlati
alkalrnazasara az elektrosztatikus spektrometerek tobb tipusat fejlesztettiik ki
(pI. ESA-II: ESCA vizsgalatokra, ESA-I2: magspektroszk6piai kutatasok eeljabol a pragai Magfizikai Kutat6 Intezet reszere, ESA-2I: atomi iitkozesi foIyamatokban elektronok energia- es szogeloszlasanak vizsgalatara az ATOMKI
ban es Dubnaban).

Vdkuum- es hidegtechnika
Az intezet vakuurntechnikai csoportja az evek soran tobbfele vakuumszivatytyut, vakuummerot, kisebb-nagyobb meretfi vakuumrendszert alakitott ki. Ma
mar tobbnyire az ultravakuum kovetelmenyeket is kielegito rendszerek keszulnek az intezetben.
I97o-ben kezdodott a kvadrup6l tomegspektrorneterek
fejlesztese az intezet
ben. Ezek a berendezesek gazok vagy elgozologtetett anyagok osszetevoit tomegszarn szerint kulonboztetik meg nagy erzekenyseggel, Kulonbozo feladatok betoltesere a kvadrupol-tornespektrometerek
tobb tipusat fejlesztettuk ki, tobbek
kozott egy respiracios vizsgalatok celjaira szolgalo, orvosi celu berendezest
a MEDICOR Miivek reszere.
A hidegfizikai laborat6rium - amellett, hogy biztositja az intezet kutat6csoportjainak ellatasat cseppfoly6s nitrogennek es heliurnrnal - munkaja elsosorban a szupravezeto kvanturn-interferometerek
("SQUID") fejlesztese es alkalrnazasa kore osszpontosul. E berendezesekkel kiilonbozo anyagok igen
gyenge rnagnesezettseget, vagy igen kis aramok, pI. az elo szervezet bioararnainak
magneses teret is merni lehet. Nagytisztasagu Ga es AI terrnekek szennyezettsegenek rneghatarozasaval a hazai femipart segitik a folyekony helium hornersekleten vegzett un. maradekellenallas-rneresek.

Nuklearis elektronika
A magfizikai meres soran a detektor a nagyszarnu reszecske mindegyikenek
beerkezeset ugy jelzi, hogy igen rovid ideig (pI. 10- rnasodpercig) tart6 elektromos fesziiltseglokest produkal. A nuklearis elektronikai berendezes feladata az,
7
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CAMAC rendszerben kesziilt elektronikus egysegek magfizikai meresekhez

hogy ezeket az impulzusokat felerositve, nagysag, alak, esetleg a beerkezes ideje,
tobb detektorral val6 meres eseten tobb jel egyidejiisege stb. szerint osztalyozza,
szamlalja, es a jelek tulajdonsagai (pl. nagysaga) es a beerkezo reszecske tulajdonsagai (pI. energiaja) kozott kapcsolatot teremtsen.
Elektronikus kutat6ink es mernokeink elsorendfi feladata az intezetben felmerulo elektronikus problemak megoldasa. Az evek folyarnan kulonosen a magspektroszk6piai meresekhez sikeriilt olyan rmiszereket kifejleszteni, melyek
vilagviszonylatban is elismerest vivtak ki. Tobbet kozuliik szabadalom ved.
Kialakult egy magspektroszk6piai
meromtiszercsalad, melyet reszben, vagy
egeszben szamos hazai es kiilfoldi intezmeny, vallalat is felhasznal. E miiszerek
tobbsege kielegiti a nemzetkozileg hasznalt un. CAMAC rendszer szabvanyos
kovetelrnenyeit.
Nehany eves multja van a digitalis elektronika, mindenekelott a rnikroszamitogepek konstrualasanak es alkalmazasanak. Ezek felhasznalasaval rontgenemisszi6s analitikai es tomegspektrometriai
celberendezesek sziilettek. Szilardtest nyomdetektor kiertekelo, gallium tisztasagvizsgalo berendezes fejlesztese
folyamatban van.

Technikai hatter
Mindezen fejlesztesi rnunkak es a segitsegiikkel vegrehajtott tudomanyos
programok megvalositasaban nagy resze van annak, hogy az intezetben egy j61kepzett szakrnunkas-, technikus- es mernoki garda aIL a fejlesztes szolgalataban.
A Mtiszaki Osztalyon mintegy harmincan, a Nuklearis Elektronikai Osztalyon
koriilbeliil huszonoten dolgoznak. A szakrnunkasgardat az intezet reszben maga
kepezi ; minden evben szamos szakmunkastanulo
vegez az ATOMKI-ban.
Ezzel a varos es a kornyek uzemeinek is sok j6 szakembert adunk. A mtiszaki
garda munkafelteteleit is hivatott javitani az otodik oteves terv soran letrehozott uj mfihelyepulet.
A kutat6munka egyre nelkiilozhetetlenebb segedeszkoze a szarnitastechnika.
Az intezeti kutat6 s fejleszto munka, sot az adrninisztracio gepi szamolasi es
adatfeldolgozasi
igenyenek kielegitesere egy kis szarnitastechnikai
csoport
hivatott. Az intezet kozponti szamitogepe egy PDP II/40 tipusu gep, nagyobb
memoriaigenyii szamolasokat pedig a Budapesten a Szarnitastechnikai es Automatizalasi Kutatointezetben
levo CDC 3300-on lehet elvegezni, amellyel az
ATOMKI-ban levo UT 200 tipusu tavallornas segitsegevel kozvetlen kapcsolatban allunk.

Alfa-reszek

nyomai szildrdtest nyomdetektorban. A nyomok lathatovd tete Ie egy az ATOMKl-ball
kidolgozott lij eljdrdssal tortent .
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Az intezet PDP 11/40 szdmitogepe
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A tudornanyos eredrnenyek gyakorlati alkalmazasa
Nepgazdasagunk csak akkor tarthat lepest a termeles vilagszerte megfigyelhet6 fejlodesevel, ha a tudomanyos kutatas uj eredmenyeire epit. Eppen ezert
rendkivi.il fontos, hogy a tudomanyos intezetek a termeles es a gyakorlati elet
egyeb teriileteive1 minel kozvetlenebb kapcsolatban legyenek. Az Atommag Kutat6 Intezetben megva16sul az alap- es az alkalmazott kutatas harmonikus es
szoros kolcsonhatasa. Ezt el6segiti, hogy itt komoly hagyomanyai vannak a
tobb tudomanyagat fe101e16, a hatarteriileteken mozg6 tin, interdiszciplinaris
kutatasoknak es a rrniszerepitesnek. Az intezet allandoan keresi a felhalmozodott tapasztalatok es a kifejlesztett m6dszerek gyakorlatba val6 atiiltetesenek
lehetosegeit, sarra torekszik, hogy nepgazdasagi partnereinek igenyeit minel
tokeletesebben kielegitse. Nagy sulyt helyeziink ra, hogy az ipari vezetok tudomast szerezzenek arr61, hogy az itt meghonositott es meghonosithat6 technikak
milyen terrnelesi problernakra adhatnak megoldast, Szimpoziumok, anketok rendezesevel isrnertetjiik meg az ATOMKI tudomanyos potencialjat annak erdekeben, hogy a val6ban szeles korf lehetosegekbol minel elobb termel6er6 valjek.
Nehany jellemz6 pelda az ATOMKI-ban felhalmoz6dott kutatasi tapasztalat
nepgazdasagi hasznosi tasara:
Eloszor is Szalay professzor es csoportjanak munkaja kivan emlitest, mert ez
beszedes peldaja annak, hogy mikent fon6dott ossze az alap- es az alkalmazott
kutatas az intezet elotortenetetol napjainkig. A magyarorszagi uraniumkincs
felfedezesere vezet6 korabbi eredmenyeket logikusan kovette annak kutatasa,
hogy mi okozta az uranium megkotodeset egyes dunantuli szenekben. Ennek
rnegertese uj felismerest sziilt: ugyanezen mechanizmus okozza a novenyek
nyomelemehezeset tozeges laptalajon, es innen erednek azok a sikeres kiserletek,
amelyek azt celozzak, hogy hogyan lehet a nyomelemhianyon segiteni.
A nuklearis elektronikai alaprruiszercsalad, amelyet eredetileg belso hasznalatra terveztek, ma igen keresett mind itthon, mind kiilfoldon, A szocialista orszagokon kiviil brazil egyetemekre es perui, algeriai kutatointezetekbe is eljutottak mfiszereink. Ezekkel a rrniszerekkel szereltek fel a szlovakiai, valamint
a paksi atomeromti spektroszk6piai laborat6iumait. A kiilso igenyek fokozottabb kielegitese erdekeben az intezet kidolgozott mtiszereinek gyartasat reszben
kulso vallalatoknak is atadta (KUTESZ, Elektronikus Merokesziilekek Gyara).
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Jelentos szerepet tolt be az ATOMKI a modern, roncsolasmentes anyagvizsgalati m6dszerek kifejlesztese, hazai alkalmazasaik elterjedsztese, alkalmazasukhoz sziikseges miiszerek kialakitasa teren. Igy kiilonosen jelentos eredmenyek
sziilettek a rontgenernisszio-analitikai
(REA) eljarasok alkalrnazasai teriileten.
Rontgenspektrometereink
mfiszaki jellernzoi elerik, sot egyes vonatkozasokban
meg is haladjak a vilagszinvonalat, Gyakorlati alkalrnazasuk, ipari kornyezetben val6 hasznositasuk jellemzo peldaja a Csepel Miivek Femrniive szarnara
keszitett automatikus rezotvozet-elemzo berendezes, amely harem rmiszakos
ilzemben, 5-10 percenkent keszit elernzest evi tobb szaz milli6 forint ertekti
otvozet gyartaskozi ellenorzesere.
Nyersanyagkutatasi
eel okra ugyanesak kidolgoztak egy m6dszert: kozetek
makro- es mikroosszetevoinek kvantitativ meghatarozasara REA technikaval,
valamint kornyezetanalitikai
vizsgalatokar vegeztek foly6vizekben talalhato
nehezfem-szennyezok es a levego olornszennyezettsegenek meresere,
Az intezetben felhalmoz6dott
sokoldalu ismeretek tettek lehetove, hogy
a REA tcchnikat bizonyos igenyeknek j obban megfelelo mas eszkozokkel is
megvalositsak munkatarsaink. A kifejlesztett hordozhat6, szcinti llacios fluoreszeencia analizator differencialis sziiroparokkal rnfikodik es acelok valogatasara
kesziilt, azok Cr, Mn, Ni, Cu tartalma alapjan (Ozdi Acelmfi).
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Az intezet jelentosebb hazai szerzodeses kapcsolatai

Lazar Gyorgy miniszterelnok az A TOMKI munkdjaval ismerkcdik

Az intezet kutatasi tevekenysege soran nyert tapasztalatok nem csupan klilso
igenyek alapjan vegzett miiszerfejleszto munkaban hasznosulnak. Egy rnasik
formaja a nepgazdasagi iranyu tevekenysegnek bizonyos gyakorlati szempontb61
fontos vizsgalatok elvegzese az intezetben. lIyenek pI. novenyrnagvak besugarzasa neutronokkal stirnulacios hatas eleresere vagy - egy egeszen mas vonatkozasban - a rozsdamentes acel feliileti sajatsagainak vizsgalata elektron-spektroszk6piai m6dszerrel.
Az intezet tobb esetben szervezett kldso felkeresre tanfolyamokat a nuklearis
meresi technika, a modern anyagvizsgalati eljarasok alkalrnazasara keszitve fel
e tanfolyamok resztvevoit. Egyre gyakoribbak a kiilso megbiz6k altai kialakitott kutatasi feladatok megoldasat igenylo megbizasok is.
Osszefoglaloan megallapithatjuk,
hogy az ATOMKI tevekenysegeben kedvezoen otvozodnek a magfizikai alapkutatasok, valamint az ezek eredrnenyeit es
m6dszereit felhasznalo interdiszciplinaris kutatasok - megteremtve ezzel a rnegfelelo alapot a hazai tudornanyos elet es ipar igenyeinek magas szinvonalon torteno kielegitesere.
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A Nemzetkozi Atome.tergia Vgyniiheg fotitkdranak
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latogatasa

A Magyar Tudomdnyos Akademia elnokenek es fdtitkardnak

ldtogatdsa az intezetben

~ Az 198I-ben rendezett ion-atom iitkozesekkel foglalkozo nemzetkozi konferencia hallgatosaga
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Kulso kapcsolatok, egyuttmtikodesek
Az ATOMKI szarnos intezettel, tudornanyos es tarsadalmi szervezettel tart
kapcsolatot es nagy sulyt helyez arra, hogy Debrecen varos es az orszag gazdasagi es tarsadalmi eleteben tevekenyen reszt vegyen.
A hazai intezmenyek koziil a Kozponti Fizikai Kutat6 Intezet, a Kossuth
Lajos Tudomanyegyetern Kiserleti Fizikai Intezete es a Debreceni Orvostudomanyi Egyetem volt leggyakrabban partneriink, es legujabban a Debreceni
Agrartudornanyi
Egyetem is. Szamos kozos kutatornunkank
volt a dubnai
Egyesitett Atommagkutat6 Intezettel, az Oxfordi Egyetem Magfizikai Laboratoriumaval, a leningradi Joffe Intezettel, az Utrechti Egyetem Fizikai Laborat6riurnaval, a Kyot6i Egyetem Kemiai Kutatointezetevel, a Frankfurti Egyetem
Magfizikai Intezetevel es sok mas intezettel,
Az ATOMKI tobb tudomanyos tanacskozast szervezett. Jelentos rendezveny
volt az elektronbefogassal es a rnagbornlas magasabbrendii folyamataival foglalkoz6 nemzetkozi konferencia 1968-ban. Legut6bb I98I-ben az ion-atom iitkozesek soran lejatszodo folyamatok kutatasa soran elert eredrnenyekkel kapcsolatban rendezett az intezet sikeres nernzetkozi konferenciat.
Az ATOMKI kutat6i kozul tobben tagjai nernzetkozi testiileteknek, igy
a dubnai Egyesitett Atommagkutat6 Intezet Tudornanyos Tanacsainak es szakbizottsagainak,
nemzetkozi
foly6iratok
szerkeszto bizottsaganak stb. Szalay professzor a lublini Maria Sklodowska-Curie
Egyetem diszdoktora.
Az ATOMKI vezeto tud6sai kazU\ tobben tagjai a Magyar Tudomanyos Akademia, az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat es az Orszagos Atomenergia Bizottsag
tudornanyos bizottsagainak.
Az intezet tobbfelekeppen is reszt vesz az oktatasban, A munkatarsak koziil
tobben specialis eloadasokat tartanak a Kossuth Lajos Tudomanyegyetemen,
hallgat6k diakkori es diplomamukajat iranyitjak az ATOMKI-ban, es vegzett
hallgat6k doktori osztondijaskent dolgoznak az intezetben. Ezenkivul azok
a kozepiskolai tanarok, akik iskolai rnunkajuk mellett bekapcsol6dnak a kutatomunkaba, osztondijjuttatasban
reszesiilnek.
Igen sokan jonnek a fejlodo orszagokbol az intezetbe kutatomunkat folytatni es tobben szereztek koziililk tudomanyos fokozatot az ATOMKI-ban.
Az intezet nyitva all az egyetemek oktat6i, mas intezrnenyek kutat6i, sot iparban
dolgoz6 fizikusok, mernokok elott is: vendegkutatokent csatlakozhatnak az itt
foly6 munkakhoz, hasznalhatjak az intezet konyvtarat, szarnitogepeit, kutatasi
berendezeseit.
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S. W. Lawson professzor eliiaddst tart az ATOMKI-ben
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Z. A. Zeldovics akademikus eloaddsa
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Az intezet szervezeti felepitese
Igazgato : Dr. Bereny i Denes, az MT A Ievelezo tagja, c. egyetemi tanar
Tudomanyos igazgatohelyettes: Dr. Schlenk Balint, a fizikai tudomanyok
didatusa
Gazdasagi igazgatohelyettes: Dr. Kovacs Gyula
Szervezeti felepites
MAGFIZIKAI MODSZEREK OSZTALYA
Vezeto : Dr. Somogyi Gyiirgy, a fizikai tudornanyok

kan-

kandidatusa

ELEKTROSZTATIKUS GYORsiTOK OSZTALYA
Vezeto: Dr. Koltay Ede, a fizikai tudomanyok doktora, c. egyetemi tanar
NUKLEARIS ELEKTRONIKAI OSZTALY
Vezeto: Dr. Mathe Gyorgy, a fizikai tudomanyok kandidatusa
NUKLEARIS ATOMFIZIKAI OSZTALY
Vezeto ; Dr. Berenyi Denes, az MTA Ievelezo tagja, c. egyetemi tanar
TECHNIKAI FIZIKAI OSZTALY
Vezeto : Dr. Berecz Istvan, a fizikai tudornanyok
kandidatusa
CIKLOTRONOSZTALY
Vezeto : Dr. Valek Aladdr, a fizikai tudornanyok
kandidatusa
ATOM I UTKOZESEK CSOPORTJA
Vezeto: Dr. Schlenk Balint, a fizikai tudomanyok

kandidatusa

ELMELETI MAGFlZIKAI ES SZAMiTASTECHNIKAI CSOPORT
Vezeto : Dr. Gyarmati Borbdla, a fizikai tudomanyok kandidatusa, c. egyetemi
docens
INTERDISZCIPLINARIS KUTATO CSOPORT
Vezeto : Dr. Szalay Sandor, az MTA rendes tagja, c. egyetemi tanar
MAGSPEKTROSZKOPJAI CSOPORT
Vezeto : Dr. Fenyes Tibor, a fizikai tudomanyok doktora, c. egyetemi tanar
TUDOMA YOS DOKUMENT.klos CSOPORT
Vezet6: Dr. Medveczky Laszlo, a fizikai tudomanyok doktora,
c. egyetemi
docens
MUSZAKIOSZTALY
Vezeto: Dombi Imre fomernok
GAZDASAGI OSZTALY
Vezeto ; Dr. Kovacs Gyula gazdasagi igazgatohelyettes
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I.

Nemzetkiizi tudomdnyos egyiillmllk6desi kapcsolatok,
szerzodeses rnegallapodason alapulo egyuttrmikodes
2. rendszeres munkakapcsolatok
3. egyeb egyuttrnukodesi kapcsolatok

A konyvtar

Altalanos tudnivalok
Cfm: Debreeen, Bem ter I8/e
Levelcim: 4001 Debreeen, Pf. 5f.
Taviratcim: ATOMKI, Debreeen
Telex: 72-210 atom h
Telefon: (52) 17-266
Az alapitds idopontja: 1954. julius I.
A dolgozok szama: tobb mint 250 fonyi allando szemelyzet, ezen kiviil vendegkutat6k, egyetemi hallgat6k, szakrnunkastanulok

A TOMKI Kiizlemenyek: Az Intezet negyedevenkent megjelenteti az ATOMKI
Kozlemenyek cimii foly6iratot. A foly6irat nyelve magyar, angol es orosz.
Tovabbi tajekoztatast az intezet konyvtara ad.

Felelos kiad6: dr. Berenyi Denes, az ATOMKI igazgat6ja
Szerkesztette: dr. Kovach Adam
A kezirat nyomdaba adasanak ideje: 1981. julius
8 I .469 Kner Nyomda 'k Gyoma

